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Motion till kommunfullmäktige 

i Jönköpings kommun 

 

 

Ersätt kontroll med tillit och självständighet - avskaffa TES 

inom hemtjänsten 
 

 

Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Antalet äldre och multisjuka som bor hemma ökar och 
därmed behoven av hemtjänst. Att det är personalen som gör skillnad råder det ingen tvekan om. 
Om vi menar allvar med att möta dessa utmaningar åligger det oss ansvaret att ha en personalpolitik 
som ger de anställda goda arbetsvillkor, möjligheter att ta ansvar och att utvecklas.  
  
Kommunens sätt att se på personalen inom hemtjänsten hör varken dagen eller framtiden till. Här 
rör det sig snarare om förlegade sätt att se på och behandla personal. Nuvarande kontroll- och 
tidmätningssystem hör definitivt gårdagen till! 
  
Varför infördes tidsmätningssystemet TES? Ett grundläggande skäl var TES behövs för att 
brukarna ska kunna välja mellan olika utförare och att dessa bolag ska få rätt betalt. Ytterligare ett 
skäl var att personalen skulle vara hos brukarna under den biståndsbedömda tiden. På så sätt skulle 
systemet gagna effektivitet och rationalitet.  
  
Hur blev det? Personalen kan inte använda sin tid flexibelt, vilket är till brukarnas nackdel och 
utgör ett onödigt stressmoment för båda parter.  De ska stanna den planerade tiden, men ska heller 
inte stanna längre än den tiden. I båda fallen förlorar hemtjänstgruppen pengar. För att registrera 
arbetstiden för hemtjänstpersonalen används mobiltelefoner. Eftersom dessa är utrustade med 
GPS-sändare kan dessa användas för att övervaka personalen.  
  
Frågan har ställts och den är värd att upprepa: kan det finnas något samband med att de som 
arbetar inom hemtjänsten är kvinnor?  
  
Jönköpings kommun bör följa den växande skara kommuner som insett att tidsmätningssystemet 
TES innebär ett misslyckande och att det bör avskaffas till förmån för ett system där brukarens 
behov, inte klockslagen, styr. De anställda inom hemtjänsten förtjänar bättre arbets-villkor och ges 
det förtroende och det ansvar som anställda ska ha i en modern organisation. 
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad 
  
att                 TES avskaffas inom hemtjänsten i Jönköpings kommun, 
 
att                 berörda fackliga organisationer involveras i arbetet med att utveckla ett nytt system 

baserat på tillit och personalens självständighet. 
  
  
Jerry Hansson 
Vänsterpartiet 
  

 

 


